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   تونی کارتالوچی:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ فبروری ٢٠

  

  از ھم فرومی پاشد) ١(استثناء پنداری غربی

  وقتی که سناتور استراليائی از مالزی اخراج می شود

  

گزارش داد که سناتور » زنوفون از مالزی اخراج شد«در مقاله ای زير عنوان ) ٢(»دی اوسترالين«روزنامۀ 

ت پارلمانی غير رسمی می باشد أزی اخراج شد، او يکی از اعضای ھياستراليائی نيک زنوفون بازداشت و سپس از مال

  .که برای نظارت بر ساخت وساز انتخاباتی به مالزی رفته بود

در واقع، سناتور زنوفون در پيوند با نقشۀ سياسی غرب دست به کار شد که ھدفش به قدرت رساندن اپوزيسيونی بود که 

، در چھار چوب طرح گستردۀ جغرافيای سياسی در خط آسيای )سينی لندن (از سوی وال استريت و شھرک تجاری لندن

  :نوشته است که » دی استرالين«عالوه بر اين. جنوب شرقی عليه جھش چين در منطقه، تأمين مالی و پشتيبانی می شد

ھمين گونه اعضای سناتور استراليائی به ھمراھی ديگر اعضای پارلمان و وزير امور پارلمانی مالزی محمد نذری و به 

، اتحاديه برای انتخابات عادالنه و منطبق بر قانون و موازين رايج، می بايستی با رھبر اپوزيسيون )٣(گروه برسيح

  .انور ابراھيم مالقات کند
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 برای معرفی خود به عنوان گروه بی طرف و غير سياسی انجا م داده "برسيح"با وجود تمام تالش ھائی که : صوير ت

وق بين المللی  مأمور صند"انور ابراھيم" ،است، با اين وجود آشکار است که اين جريان توسط اپوزيسيونی که رھبر آن

 در يکی از ھمآيش ھای احتماالً ) در وسط(در اين عکس، ابراھيم . پول بوده و از سوی اياالت متحده مديريت می شود

  . در مالزی سخنرانی می کند"برسيح"

 آشکارا توسط وزارت امورخارجۀ اياالت متحده با ميانجی گری) اتحاديه برای انتخابات عادالنه و قانونی ("برسيح"

، ٢٠١١ جون ٢٧به تاريخ » مالزين اينسايدر«بر اساس گزارش . تأمين مالی می شود» بنياد ملی برای دموکراسی«

مريکائی پول دريافت می کرده ابرسيح از دو سازمان « اعتراف کرد که »آمبيگا اسرينواسان« "برسيح"چھرۀ برجستۀ 

  »...»بنياد جامعۀ باز«و » است، بنياد ملی برای دموکراسی

  

 در مالزی را پاک "برسيح" پيش از آن که نام جريان ٢٠١١وبسايت سال » ان دی آی«سايت وب : دربارۀ تصوير باال 

  .کنند

 را با بودجه ھای غربی برای تصاحب قدرت "برسيح"، که »انور ابراھيم« و »زنوفون«ی شده توسط حاھمآيش طر

  .ايجاد کرد، در عين حال حاکی از مداخلۀ استراليا در امور داخلی و دست يازی به حاکميت مالزی است
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 ٢٠٠٧ در سال »انور ابراھيم« دموکراسی بنياد ملی دموکراسی به ۀاين عکس مراسم اعطای جايز: دربارۀ تصوير باال 

  .در واشينگتن است، او آخرين نفر در سمت چپ از ديدگاه بيننده ايستاده است

، استاد در دانشگاه جان ١٩٩٨ توسعۀ بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به سال تأ رئيس ھي»انور ابراھيم«

در خط نئوکنسرواتور ھای بنياد ملی برای دموکراسی » موکراسی« برای ه، و مشاور بانک جھانی، برگزيد)٤(ھاپکيز

رای انتخابات عادالنه و مريکائی که در عين حال تأمين مالی اتحاديۀ مالزی بادر مراسم برای امور مالی سازمان 

 »انور ابراھيم«که گوئی ...) اتحاديه برای انتخابات عادالنه ("برسيح"اظھارات اعضای . قانونی را به عھده داشته است

 و "سيحرب"نظر می رسد، به ويژه وقتی پيوندھای بين پشتيبانی مالی و سياسی ه جنبش آنھا را منحرف ساخته، تھی ب

  . نظر قرار دھيم را مد »انور ابراھيم«

  .دوسال ھرج و مرجی که غرب در جھان عرب سازماندھی کرد تصميم مالزی را توجيه می کند

نبوده، بلکه ھدفش زير کنترل گرفتن گروھی » حراستی« از مالزی به ھدف »زنوفون«روشن است که مالقات سناتور 

 بزھکارانه ای عمل می لمالی شده اند و به شکاز عناصر شورشی بوده، که به روشنی و آشکارا توسط بيگانگان تأمين 

او برای : نظر می رسد که می گويد ه  کامال قابل توجيه ب»زنوفون«کند، بر اين اساس ادعای دولت مالزی در مورد 

  .امنيت ملی کشور خطرناک است
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جز ه تاد، نتيجه ای ب و سوريه به جريان افاکه در مصر، ليبي» امتياز غرب برای گسترش دموکراسی«طی دو سال اخير 

تخريب و ويرانگری و به قدرت رساندن مستبدان و در پی آنھا افراط گرايان نداشته است، يعنی موضوعی که روسيه را 

بزھکار دست بزند که با » سازمان ھای غير دولتی«نيز بر آن داشت تا ھمين امسال به اقدامات مشابھی برای تصفيۀ 

  . پشتيبانی می کنند»انور ابراھيم« و "برسيح"الزی نيز از ھر آشی مخلوط می شوند و در م

و به ھمين گونه خود سازمان ملل متحد برای دفاع از منافع مالی و تجارتی غرب مورد » حقوق بشر«ناظران غربی 

دند صد سوء استفادۀ بزرگی قرار گرفته اند، يعنی جريانی که به سوء استفاده ھائی که در آغاز مدعی جلوگيری از آن بو

  .چندان افزوده است

 برندۀ جايزۀ پوليتزر در مجلۀ نيويورکر و در وال استريت »سيمور ھرش«با مقاالتی از روزنامه نگار برجسته 

 باز می گردد، نشان می دھد که غرب برای راه اندازی افراط گرايان مسلح و به قدرت ٢٠٠٧ژورنال، که به سال 

ح ريزی کرده بوده است، روشن است که تروريسم و استبدادی که در اين رساندن آنھا در جھان عرب از پيش طر

  .مناطق گسترش يافته نتيجۀ غرب نبوده، بلکه نتيجۀ تبانی از پيش برنامه ريزی شده بوده است

و حتی خشونتبار در آسيای جنوب شرقی ) ٥(در طرح ھای مشابه پيشبينی شده بود که جريان ھای دموکراتيک تقلبی 

ی ساختگی توسط غرب به خدمت گرفته شود و در اين زمينه در مالزی مانند )ھا(ش دادن به تعويض رژيم برای پوش

پروندۀ اطالعاتی طرح مربوطه به سال . ميانمار و کشور ھمسايه تايلند پروندۀ اطالعاتی مناسبی در اختيار داشتند

کاربرده شود تعيين کرده ه ستی عليه چين ب باز می گشت که آسيای جنوب شرقی را به عنوان ھدفی که می باي١٩٩٠

  .بود

  

استرينگ (» بند مرواريد«ن  تحت عنوا٢٠٠٦يانت اطالعاتی به سال صگزارشی از سيستم : در مورد تصوير باال 

سير به قدرت » حقوق بشر«و » آزادی«، »دموکراسی«در حالی که . ستراتژی محاصرۀ چين را تشريح می کند) پرل

رسيدن رژيم مناسب غرب را پوشش داده و استتار می کند، سرنگونی جريان ھای ناسيوناليست و استقرار رژيم مناسب 

مرکز ايالت راخين از اياالت (خشونت در مناطقی مثل سيتوه . ر بر می گيردبرای محاصرۀ چين، تمام منطقه را د

يا بلوچستان در پاکستان، به ھمين گونه اعتراضات سياسی در تايلند ) بندر پاکستانی(، گوادر ) برمه-  يا –کشور ميانمار 

 از اپوزيسيون ھا در ھر يک و در مالزی رويدادھای اتفاقی نيستند، بلکه مدارک ضخيمی در مورد پشتيبانی ھای غرب

  .از اين کشورھا موجود است

روسيه راه را نشان داده است، مالزی نيز ھمين کار را انجام می دھد و بر اين اساس به تصميم روسيه اعتبار و قانونيت 

ا انتخاب کشورھای ديگر بايد اين مسير ر. تازه ای می بخشد که در زمينۀ رسانه ھا ھمواره در انحصار غرب بوده است
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کرده و از ادعای غرب تافتۀ جدا بافته فاصله بگيرند که در ھيچ موردی قابل تصور و توجيه نيست که سناتور 

وليتھای خود به عنوان نمايندۀ ؤمس از حد و حدود مجوز و »زنوفون«به ھمين علت، . استراليائی بازداشت و اخراج شود

ز منابع استراليا در امور داخلی کشور مستقل و حاکم مالزی مداخله کرده مردم استراليا فراتر رفته و با سوء استفاده ا

  .است

ھيچ چيزی نيست بجز نئوامپرياليسم در حال زوال که غرب برای استتار » حقوق بشری«و » دموکراتيک«باج گيری 

عنوان تروريست مانند القاعده  به دليل پشتيبانی کورکورانه از آنھائی که بی ھيچ ابھامی به نياتش به کار می برد، مطمئناً 

  .  و سوريه مشغول قتل عام مردم ھستندايعنی گروه ھای مسلحی که در ليبي. بازشناسی شده اند

بخوانيد به کشتار مردم بی گناه ( فعاليت می کنند» دموکراسی«می نامند که برای گسترش » مبارزان آزادی«اگر آنھا را 

يم که پول و پشتيبانی ھائی را می پذيرد که در ئبگو چه می توانيم »ر ابراھيمانو« و "برسيح"در مورد ) دست می زنند

يم که از اعتبار ئبگوتوانيم   چه می»نيک زنوفون«عين حال از القاعده نيز پشتيبانی می کند؟ و در مورد سناتور 

  استراليا و منابع آن برای ياری رساندن به چنين اشخاصی سوء استفاده می کند؟

  

  :پی نوشت 

١(  

L'exceptionnalisme américain   

استثناء گرائی يا استثناء پنداری آن است که از ديدگاه حس ملّی، تحوالت تاريخی، نھادھای سياسی و مذھبی برای اياالت 

منشأ اين . متحده جايگاه خاص بين ملت ھای جھان قائل می شود، زيرا اين کشور توسط مھاجران ساخته شده است

 سال بيشتر از عمر اين کشور نگذشته بود، بر اين باور بود ٥٠ی دو توکوويل نسبت داده شده که وقتی نظريه به آلکس

بر گرفته .(که دارای مکان خاصی بين ملت ھای جھان بوده و به اين علت نخستين دموکراسی مدرن را ايجاد کرده است

  )از ويکيپديا به زبان فرانسه

The Australian ٢  

Bersih ٣   

  ن دانشگاھی که ايرانيانی مانند آذر نفيسی نيز در آنجا پست استادی دارندھما) ٤

 . مثل پيکرۀ تمام و کمال اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشورکامالً ) ٥

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ بروری ف١٩

  ٢٠١٣ بروری ف١٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  آسيا: منطقه 

  خدمات اطالعاتی: مضمون 

-senateur-quun-alors-seffondre-occidental-exceptionnalisme-l/ca.mondialisation.www://http

5323327/malaisie-ed-expulse-est-australien 


